
10 Aplicativos que te ajudam a praticar atividade física 

 

Você costuma realizar atividades físicas, mas gostaria de ter mais controle sobre elas? Pois saiba que existe uma 

quantidade imensa de aplicativos que podem fazer isso de uma forma totalmente simples e intuitiva. Eles 

monitoram distância percorrida, registram rotas, medem o tempo e ainda calculam as calorias que você gastou. 

Veja abaixo uma lista com algumas opções para você que quer ter mais controle sobre caminhadas, corridas e 

pedaladas, entre outros tipos de exercícios. A maioria dos aplicativos conta com versões para Android, iOs e 

Windows Phone. 

1. Strava  

Se você corre, caminha ou anda de bicicleta, o Strava pode ajudar a monitorar suas atividades. Ele calcula seu 

índice de massa corporal e também as calorias queimadas durante um exercício. Além disso, organiza um ranking 

pessoal com todas as suas atividades, permitindo que você acompanhe o progresso, e oferece recompensa (troféus) 

conforme você supera seus limites. Strava está disponível para Android e iOS. 

2. Endomondo  

Pedalar, caminhar e correr acompanhado do Endomondo também é uma excelente forma de monitorar seus esforços 

e de medir os resultados. O App permite a você manter um diário de exercícios, reunindo tudo em um histórico 

acessível e de fácil compreensão. Além disso, é possível adicionar dados manualmente, ideal para treinos indoor 

(feitos em casa ou na academia, por exemplo). O App está disponível para Android, iOS e Windows Phone. 

3. RunKeeper  

Estatísticas detalhadas do seu ritmo de treino, histórico detalhado de todas as suas atividades e ainda 

acompanhamento do seu progresso por meio de gráficos e sinais sonoros. Esses são apenas alguns dos recursos do 

RunKeeper, também um dos mais populares do gênero em todo o planeta. Este App conta com versões para 

Android, iOS e Windows Phone. 

4. Google Fit  

Aplicativo oficial do Google para monitoramento de atividades físicas, o Google Fit pode ser acessado tanto de um 

dispositivo Android quanto do PC, por meio do site oficial da ferramenta. Ele monitora suas atividades físicas, 

reúne tudo em um histórico, deixa você programar sua rotina de treino e permite o acompanhamento de perto do 

desempenho de corridas, caminhadas ou pedaladas. Ele está disponível apenas para Android 

5) Jefit Pro  

Esse aplicativo é praticamente um personal trainer que te ajuda melhorar o condicionamento físico. Você cria um 

perfil, estipula metas e recebe instruções de exercícios e estatísticas de progresso. São centenas de exercícios 

divididos por partes do corpo. Ele permite que você interaja com outros usuários e crie um álbum de fotos para 

mostrar o progresso. Disponível gratuitamente para Android e iOS. 

 

https://www.jefit.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=je.fit
https://itunes.apple.com/us/app/jefit-workout-free-personal/id449810000?mt=8


6) VirtuaGym  

O aplicativo disponível para Android e iOS oferece mais de 500 exercícios que podem ser praticados onde você 

estiver: em casa, no hotel, na academia. Você se cadastra, cria um perfil e monta um programa de exercícios onde 

pode acompanhar seu progresso e desempenho por meio de gráficos. Todos os exercícios são ilustrados com 

instruções e imagens tridimensionais. 

7) Abdominais em 8 minutos 

Esse aplicativo é fantástico para quem pretende definir o abdômen, mas quer treinar em casa. Com vídeos 

explicativos sobre vários tipos de exercícios, o App vai guiando o usuário para realizar os movimentos, que vão 

ficando cada vez mais difíceis. Assim, as chances de se manter motivado ao longo dos dias aumentam. O App está 

disponível para iOS e Android, mas para ver os vídeos é necessário ainda ter conexão com a internet. 

8) Crossfit Travel 

Quem passa muito tempo viajando pode contar com esse aplicativo para não deixar a atividade física de 

lado. Disponível para Android e iOS, ele tem programas de ginástica com exercícios ideais para quem não tem 

equipamentos e nem muito espaço, que podem ser praticados em qualquer lugar. Você monta seu treinamento e 

pode alterá-lo sempre que precisar. 

 

9) Daily Butt Workout 

O aplicativo gratuito, disponível para iOS e Android propõe exercícios diários para tonificar pernas e glúteos. Eles 

podem ser realizados em poucos minutos, tanto por homens quanto por mulheres. 

 

10) Workout Trainer 

Disponível para Android e iOS ele oferece exercícios orientados por personal trainers. Tutoriais em vídeos e 

áudios auxiliam o aluno a emagrecer, eliminar flacidez, tonificar músculos e realizar outros objetivos.                                                                                                  

Professor Miguel Centrone 

https://virtuagym.com/pt/
http://travelwodsapp.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agilevent.crossfittravel
http://www.apple.com/itunes/download/
http://www.dailyworkoutapps.com/
https://itunes.apple.com/us/app/daily-butt-workout-free-personal/id398552083?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinymission.dailybuttworkoutfree&hl=pt_BR
https://www.skimble.com/workouts

